
 

 
 

 

Vem, Espírito Santo.  

Vem dar-nos a doçura  

e poderemos estender a mão  

em vez de julgar ou de condenar.  

Vem, Espírito Santo. 

Vem dar-nos a alegria  

e poderemos distribuir a festa  

aos que perderam a esperança.  

Vem, Espírito Santo. 

Vem dar-nos a confiança  

e poderemos manter-nos de pé 

nas situações de desânimo.  

Vem, Espírito Santo. 

Vem dar-nos a paz  

e poderemos construir pontes  

para que as pessoas se encontrem.  

Vem, Espírito Santo. 

Vem dar-nos a coragem  

e poderemos realizar actos  

à maneira de Jesus, nosso modelo.  

Vem, Espírito Santo. 

Vem dar-nos a necessária atenção 

para vivermos de coração aberto 

ao Sol da palavra de Jesus.  

Vem, Espírito Santo.  

Vem e desce à nossa terra 

para renovar os corações 

e a humanidade inteira. 



Leitura: Actos 2, 1 - 11 

Leitura dos Actos dos 

Apóstolos 
 

Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos 

reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se, vindo do Céu, um barulho 

que parecia uma forte rajada de vento, que encheu a casa onde se 

encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que 

se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram 

cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas. 

Moravam em Jerusalém judeus piedosos, vindos de vários países. Ao 

ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada 

qual ouvia os Apóstolos falar na sua própria língua. Espantados e 

maravilhados diziam: 

- Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que cada 

um de nós os ouve falar na sua própria língua? Nós somos de tantos 

países diferentes, e cada um de nós ouve-os falar, na nossa própria 

língua, das maravilhas de Deus. 

 

Evangelho: Mt 20, 19 - 23 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 

colocou-Se no meio deles e disse-lhes: 

- A paz esteja convosco. 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de 

alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo; 

- A paz esteja convosco, Assim como o Pai Me enviou, também Eu 

vos envio a vós, 

Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 

- Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados, 

ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes, serão 

retidos.  



 

 

 Aqui estão as coisas importantes que Jesus disse aos Apóstolos no 

Evangelho de hoje. Nessas frases faltam algumas palavras que tens que 

descobrir e pôr no quadro de baixo. Quando estiver completo, encontras na 

coluna mais grossa o nome do tempo litúrgico (da igreja) que hoje termina. 

É o TEMPO DA ________________. 

A _________(2)  esteja _____________________(4)   

Assim como o _______(6)   me enviou, também Eu vos_________(5)   a vós. 

Recebei o __________________(1)  _____________(3)   

 

 
 

HOJE, COM A FESTA DE PENTECOSTES (DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO), 

TERMINA O TEMPO PASCAL, OU TEMPO DA PÁSCOA. 

O QUE TE PEDIMOS PARA ESTA SEMANA, É QUE TE LEMBRES DE TODAS 

AS COISAS IMPORTANTES DA QUE FALÁMOS DESDE O DOMINGO DE 

PÁSCOA: COMO JESUS RESSUSCITOU, COMO APARECEU VÁRIAS VEZES 

AOS APÓSTOLOS, O QUE LHES DISSE , COMO SUBIU AO CÉU PARA JUNTO 

DO PAI, E COMO ENVIOU O ESPÍRITO SANTO. 

SE TIVERES GUARDADO TODOS OS XAVIERINHOS, É UMA BOA AJUDA 

PARA TE LEMBRARES DE TUDO. 



  
.  
 

             
 

Estamos muito contentes porque já podemos voltar a ir à Missa! 

Durante várias semanas não podíamos ir à Missa por causa de um vírus muito 

contagioso. Não se podiam juntar muitas pessoas na Igreja, por isso só 

podíamos ver a Missa na televisão. 

Esta semana já podemos ir à Igreja se as pessoas não estiverem muito juntas 

umas das outras. 

Que bom! Já tínhamos saudades de ir à casa de Jesus! 



 



 

 

 


